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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA 02 – 13/03/2019 

 

Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezenove estiveram reunidos na sala de 1 

reuniões da Secretaria Municipal de Assistência Social os componentes das entidades 2 

governamentais e não-governamentais do CMDCA, Paulo e Franciele – Conselho Tutelar, 3 

Dr. Matheus – Promotor de Justiça. Flavia iniciou a reunião dando as boas vindas e iniciou 4 

a reunião apresentando a comissão da festa, os convidados Paulo Roberto Alves e Tadeu 5 

explanaram como será a organização em relação a entrada de crianças e adolescentes na 6 

Expo Telêmaco. Colocou também que será importante que haja parcerias entre a 7 

organização da festa, a Prefeitura, as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, 8 

Ministério Público e Conselho Tutelar, para que o andamento da festa ocorra em 9 

segurança, sem transtornos. E que serão disponibilizadas tendas para que cada órgão 10 

possa desenvolver seu trabalho, além de monitoramento por câmeras para que as 11 

polícias e responsáveis façam o monitoramento e evitem transtornos. Sendo assim, foi 12 

pedida a parceria com o Conselho Tutelar e polícias afim de evitar irregularidades como 13 

a venda e consumo de bebida alcóolica por menores, entrada sem um responsável legal, 14 

entre outras coisas. Paulo acrescentou que este ano será disponibilizando uma pulseira 15 

que será colocada em crianças e adolescentes, com nome, telefone e outras referências 16 

afim de facilitar a identificação. Foi sugerido a publicação desta Portaria recomendando 17 

as novas regras em sites oficiais, assim como, estabelecer ações para a festa Expo 18 

Telêmaco que acontecerá no mês de março dos dias 19 a 24. O Conselho Tutelar ficou de 19 

entregar para o CMDCA a escala de trabalho dos mesmos. Dr. Matheus sugeriu que a 20 

comissão da festa solicite à Polícia Civil e a Polícia Militar que designe algum funcionário 21 

para ficar responsável em receber a denúncia e lavrar o flagrante das ocorrências da 22 

festa. Foi solicitado ao Tadeu e ao Paulo que fizessem na rádio a divulgação e orientação 23 

da entrada durante os dias, assim como a pulseirinha que será destinada às crianças e 24 

adolescentes. Outro assunto tratado foi a indicação de uma comissão para avaliar os 25 

cursos de aprendizagem da entidade CIEE, sendo representada não governamental: 26 

Bruna, Ricardo Assis e Governamental: Cleverson e Leandro. Sendo esta comissão 27 

fiscalizadora das atividades deste estabelecimento. Ofício 109/2019 – encaminhado pelo 28 

Poder Judiciário, referente ao acolhimento institucional, para que não haja mais 29 

contradições referente ao papel de cada instancia, Cleverson sugeriu a pactuação de um 30 

fluxo de atendimento. Dr. Matheus colocou que a partir do momento que a criança ou o 31 

adolescente, segundo o ECA, está acolhido, somente o Poder Judiciário poderá orientar 32 
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o desencolhimento. Sendo este algo excepcional para acontecer, devendo o Conselho 33 

Tutelar primeiramente busca a família extensa a fim de alocar a criança e o adolescente 34 

retirando-os da situação de violação, e caso não haja esta possibilidade deverão ser 35 

acolhidos. Dr. Matheus ainda acrescenta que o Conselho Tutelar não pode retirar do 36 

acolhimento sem determinação judicial. Desta forma o CMDCA fará uma recomendação. 37 

Ofício 06/2019 solicita a indicação do CMDCA para participar do Conselho Municipal de 38 

Educação – CME e a indicada será Maria Irenice. Ofício 09/2019 solicita a indicação do 39 

CMDCA para participar da COMBTEB e os indicados foram Isabel como Titular e Bruna 40 

Javorski como Suplente. Oficio 12/2019 refere-se a documentação do Sr. Sidnei quando 41 

o mesmo participava do Conselho Tutelar. Ofício 16/2019 – encaminhado da Guarda 42 

Mirim, referente à denúncia de trabalho infantil ocorrida na empresa V. Paza e Cia Ltda. 43 

– Madehouse, localizada na marginal leste da Rodovia do Papel PR, Km 221 – Distrito 44 

Industrial, neste município. A denúncia foi apresentada em reunião ordinária do dia 45 

13/03/2019 informando que as adolescentes Laiza Raine Borges de Souza (15 anos) e 46 

Marcely Emanuely da Silva (16 anos), encaminhadas pela Guarda Mirim estariam 47 

realizando trabalhos na área fabril da empresa acima citada. Será encaminhado um ofício 48 

ao Conselho Tutelar solicitando providências referente ao caso, pois Ricardo pontua as 49 

dificuldades que a Guarda Mirim tem em relação a empresa. Sem mais para o momento, 50 

esta ATA será assinada por mim, Marjorie Pelik Kempe Camargo e pelos demais 51 

presentes. 52 


